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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.06.2019 – 30.06.2019 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 

Regulamente 

  

1 Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 

privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 

2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, publicat în JOUE 

seria L nr. 169 din 25.06.2019 

Data intrării în vigoare: 15.07.2019 

Data aplicării - etapizat: 01.01 / 16.07.2021 

  

Decizii 

  

1 Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/919 a Comisiei din 4 iunie 2019 privind standardele 

armonizate pentru ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice elaborate în 

sprijinul Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în 

JOUE seria L nr. 146 din 05.06.2019 

Data intrării în vigoare: 05.06.2019 

  

  

2 Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/995 a Comisiei din 17 iunie 2019 de modificare a 

Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 de stabilire a listei europene a instalațiilor de 

reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului, publicată în JOUE seria L nr. 160 din 18.06.2019 

 

Data intrării în vigoare: 08.07.2019 

  

Directive 

  

1 Directiva (UE) 2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 

privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave, de 

modificare a Directivei 2010/65/UE și de abrogare a Directivei 2000/59/CE, publicată în 

JOUE seria L nr. 151 din 07.06.2019 

Data intrării în vigoare: 27.06.2019 

Termenul de transpunere: 28.06.2021 

  

  

Alte acte 

  

1 Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană 

și Statele Unite ale Americii din 18 februarie 2019 privind recunoașterea reciprocă a 

certificatelor de conformitate pentru echipamentele maritime, de modificare a anexelor I, II 

și III [2019/996], publicată în JOUE seria L nr. 162 din 19.06.2019 

 

Produce efecte începând cu 18.02.2019 

  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 

  

OMI 

 - 
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Alte organizații: 

  

 - 

  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 

  

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 856 din 20 mai 2019 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor 

instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate 

de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia 

MEPC.184(59) şi Rezoluţia MEPC.259(68), publicat în M. Of. Partea I nr. 475 din 

11.06.2019 

Data intrării în vigoare: 11.06.2019 

  

  

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 857 din 20 mai 2019 pentru publicarea acceptării 

amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei 

internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată 

prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - 

(ECAs şi EEDI cerut pentru navele de marfă tip ro-ro şi navele de pasageri tip ro-ro), 

adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.301(72) a 

Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018, publicat în M. Of. Partea I 

nr. 475 din 11.06.2019 

Data intrării în vigoare: 01.09.2019 

  

  

  

  

 


